
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000157-28.2010.815.0131 — 3ª Vara de Cajazeiras.
RELATOR        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE       : Banco Finasa BMC S/A.
ADVOGADO    : Flavia de Albuquerque Lira e Paulo Henrique Ferreira.
APELADO   : Rosangela Santos Silva.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
JUNTADA  DE  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL. 
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  INTIMAÇÃO  PARA 
EMENDA  DA  INICIAL.  INÉRCIA.   EXTINÇÃO  DO 
FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO. 
IRRESIGNAÇÃO.  ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC.  DEVER  DE  DILIGÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO 
CPC — SEGUIMENTO NEGADO.

— "A determinação de intimação pessoal da parte, nos termos 
do art.267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual em 48 
(quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos 
incisos  II  e  III,  do  referido  dispositivo,  sendo  desnecessária 
quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque 
a parte deixou de emendar a inicial,  na forma do art.  284 do 
CPC.”  (REsp  1200671/RJ,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010)

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Finasa BMC S/
A contra a sentença de fls. 45/46 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta 
em face de Rosangela Santos Silva, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos 
termos do art. 267, inciso I c/c art. 284 e 295 inciso VI, todos do CPC.

Em suas  razões recursais  (fls.  48/51),  o apelante  alega  que a 
magistrada a quo agiu com excesso de formalismo e que pelos princípios da economia 

1



processual  e  instrumentalidade  do  processo  deveria  ter  intimado  novamente  o 
promovente antes de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões (fl.65).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de 
fls. 71/72, opinou pelo desprovimento do apelo. 

É  o Relatório. 

Decido.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a presente ação 
de busca e apreensão em face de Rosangela Santos Silva. Segundo observa-se dos autos, 
o  promovente  apresentou  notificação  extrajudicial  da devedora feita  por  tabelião  de 
notas localizado em comarca diversa. A magistrada a quo, por sua vez, intimou-o para 
comprovar a mora da devedora através da notificação extrajudicial correta (fl. 22).

Em resposta a essa intimação, o Banco Finasa pleiteou a dilação 
de prazo para providenciar a notificação extrajudicial, sendo-lhe concedida a suspensão 
do processo por trinta dias (fl. 36).

Decorrido o prazo, novamente foi intimado o Banco Finasa para 
impulsionar  o  feito  juntando  a  notificação  extrajudicial  (fl.39).  Dessa  intimação, 
também manteve-se silente o promovente, conforme certidão de fl.40.

Assim,  inerte  o  promovente  no  seu  dever  de  constituir 
devidamente a petição inicial,  outra medida não há que a extinção do processo sem 
resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso I c/c art. 284 e 295, todos  do CPC.

Com efeito, nada há que ser modificado na decisão recorrida.

De acordo com o art. 284 do CPC, não cumprida a diligência de 
emenda da inicial, o juiz a indeferirá:

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial  não preenche os 
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e 
irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito, 
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 
(dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá 
a petição inicial.

No presente caso, o que se requereu do autor foi a notificação 
extrajudicial  para  comprovar  a  mora  da  devedora  na  ação  de  busca  e  apreensão 
decorrente de contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. 
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Contudo,  devidamente  intimado,  o  autor  manteve-se  inerte, 
mesmo  tendo  pleiteado  a  suspensão  do  processo  para  providenciar  a  notificação 
extrajudicial.  Ou  seja,  o  interesse  em  promover  atos  de  satisfação  do  crédito  é 
exclusivamente do autor/apelante, e sua inércia não pode ser justificada por princípios 
como economia processual e instrumentalidade das formas. Desta feita,  não havendo 
resposta à determinação de emenda, há de ser mantida a extinção do feito.

Por fim, vale lembrar que, no presente caso, é desnecessária a 
intimação pessoal, já que este procedimento só é adotado nas hipóteses previstas no art. 
267, incisos II e III do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO.  VALOR  DA  CAUSA  INCORRETO. 
COMPLEMENTAÇÃO  DA  TAXA  JUDICIÁRIA. 
OPORTUNIDADE  DE  EMENDA  DA  PETIÇÃO  INICIAL  E 
DEPÓSITO.  INÉRCIA  DA  AUTORA.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. O indeferimento 
da petição inicial, pela inobservância ao art.282, V, do CPC, revela-se 
desarrazoada sem que tenha sido previamente intimado o autor para 
que  providencie  a  retificação  do  valor  da  causa.2.  Na  espécie,  a 
empresa  autora  foi  devidamente  intimada  para  que  procedesse  à 
emenda dos embargos à execução, regularização do recolhimento da 
taxa judiciária devida e que fosse efetuado o depósito em dinheiro 
para garantia do juízo.  Todavia,  mesmo tendo sido regularmente 
intimada,  quedou-se inerte e não atendeu à decisão do juízo de 
primeiro grau.3. Mantida a decisão agravada.4. Agravo regimental 
não  provido.(AgRg  no  AgRg  no  REsp  884.089/RJ,  Rel.  Ministro 
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado 
em 25/05/2010, DJe 16/06/2010)

56042872 -  AGRAVO INTERNO.  SEGUIMENTO NEGADO À 
APELAÇÃO  CÍVEL.  INSURGÊNCIA  CONTRA  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE 
POSSE.     INÉPCIA     DA     INICIAL.  OPORTUNIZAÇÃO  DE   
EMENDA À     INICIAL.     INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO   
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO FUNDAMENTADO 
NA  INEXISTÊNCIA  DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 
PRESCINDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 267, 
INCISO  I  E 284  DO  CPC.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE 
REQUERIMENTO  DO  RÉU.  INAPLICABILIDADE  DA 
SÚMULA Nº 240 DO STJ. DECISÃO RECORRIDA BASEADA 
EM  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  STJ. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Segundo reiterada 
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a extinção do 
feito, sem resolução de mérito, em decorrência da inépcia da inicial, 
independe  de intimação pessoal  da  parte,  desde  que  previamente 
oportunizada a emenda da exordial (CPC, art. 284). A Súmula nº 240 
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do  STJ,  que  prevê  a  necessidade  de  requerimento  do  réu  para  a 
extinção do processo por abandono do autor, não se aplica ao caso em 
tela,  vez  que  o  processo  foi  extinto  por  indeferimento  da 
petição inicial.  Não  merece  censura  a  decisão  que,  com  base  em 
jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior,  tranca 
monocraticamente  recurso  de  apelação  cível  nos  termos  do art. 
557,     caput  ,  do  CPC  . (TJPB;  AGInt-AC  009.2007.000679-7/001;  
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.  Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos; DJPB 15/10/2012; Pág. 16 )

56057531 -  APELAÇÃO  CÍVEL. Ação  monitória. Intimação do 
autor  para  apresentação  do  contrato  de  financiamento. Inércia. 
Extinção  do  processo  sem  resolução  de  mérito.  Princípios  da 
instrumentalidade  das  formas,  economia,  celeridade  processuais  e 
aproveitamento  dos  atos.  Respeito  à  razoável  duração do processo. 
Precedentes desta corte de justiça e tribunais pátrios. Manutenção da 
sentença.  Desprovimento  do  recurso.  (…)  não  atendida  a 
determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o 
processo  sem resolução  de mérito,  indeferindo a  petiçãoinicial (art. 
267, I, do cpc). Não é necessária a intimação pessoal da parte para 
que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde 
com aquela posta  no  art.  267,  §  1º,  CPC (stj,  1  turma,  RESP. 
703.998/rj, Rel. Min. Luiz fux, j. Em 11.10.2005, DJ. 24.10.2005, p. 
198). (tjpb;  AC 200.2008.046.130-0/001;  Rel.  Des.  José  di  lorenzo 
serpa; djpb 30/09/2010; pág. 6). Não é necessária aintimação pessoal 
do  autor  para  a  extinção  do  processo  por inépcia da inicial. 
A intimação do advogado deve ser feita mediante simples publicação 
no órgão oficial, consoante art. 236, do código de processo civil. “(…) 
os princípios da instrumentalidade das formas e economia processual 
não se prestam a escudar o comportamento desidioso das partes.  O 
processo  deve  caminhar  para  frente,  não  podendo  se  prolongar 
indevidamente,  sob  pena  de  se  afrontar  outro  princípio,  este  com 
assento constitucional, o da celeridade processual. Recurso conhecido 
e não provido. ” (tjdf; rec 2010.11. 1.005388-5; AC. 583.854; sexta 
turma  cível;  relª  desª  ana  Maria  duarte  amarante  brito;  djdfte 
11/05/2012;  pág.  211). (TJPB;  AC  0122688-64.2012.815.2001;  
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; 
DJPB 17/02/2014; Pág. 9) 

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  INTIMAÇÃO. 
QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1º, DO CPC. EMENDA 
À INICIAL.  INÉRCIA.NÃO-CABIMENTO.1.  A determinação  de 
intimação pessoal da parte, nos termos do art.267, § 1º, do CPC, 
para  suprir  a  falta  processual  em  48  (quarenta  e  oito)  horas, 
aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos II e III, do referido 
dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é extinto, sem 
julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a inicial, 
na forma do art. 284 do CPC.2. Recurso especial não provido.(REsp 

4

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20236&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CPCart236
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20267&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CPCart267
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20267&sid=327603ec.7d23277a.0.0#JD_CPCart267
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20557&sid=51235d03.2c2a26ad.0.0#JD_CPCart557
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20557&sid=51235d03.2c2a26ad.0.0#JD_CPCart557


1200671/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010)

Por tais razões, nos moldes do art. 557, caput, do CPC, NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

                                

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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